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1 Syfte

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum
för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan
företrädare för handikappföreningarna och kommunens företrädare. Rådet är
inriktat på allmänna och strukturella insatser.
Rådet ska verka för att FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning respekteras och beaktas i den kommunala
verksamheten.
Rådet utgör referensgrupp i kommunens arbete med tillgänglighetspolicyn.
Rådet ska verka för att tillgänglighetsfrågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering. Rådet kan initiera nya frågor som rör tillgänglighet i
nämnder och förvaltningar samt vara remissinstans i frågor om
tillgänglighet. Rådet kan ges möjlighet att ingå i referensgrupper i frågor
som rör dess verksamhetsområde.
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2 Rådets sammansättning

Rådet består av ledamöter med ersättare från organisationer som företräder
personer med olika slags funktionsnedsättning. Varje handikapporganisation
inom Härnösands kommun erbjuds ingå i tillgänglighetsrådet med en
ordinarie ledamot och en ersättare. Ersättare deltar när ordinarie ledamot är
frånvarande.
För att säkerställa en bred kompetens bör rådet sträva efter att ha
representanter som företräder organisationer inom följande områden:
-

Rörelsenedsättning

-

Synnedsättning

-

Hörselnedsättning

-

Kognitiv funktionsnedsättning

Om det finns behov, kan rådet själv besluta att ytterligare 1-2 organisationer
ska ingå i rådet.
Kommunen representeras av en ledamot från majoriteten och en från
oppositionen i kommunstyrelsen, samt den tjänsteman som är kommunens
tillgänglighetssamordnare.
Till rådet inbjuds tjänstemän från samtliga förvaltningar.
De organisationer som ingår i tillgänglighetsrådet ska anmäla ledamöter och
ersättare till kommunstyrelsen före den 1 juni varje år. Nya ledamöter börjar
då tjänstgöra första rådsmötet efter 1 juni.
Rådet kan själv besluta att bjuda in politiker eller representanter från
kommunens förvaltningar eller bolag vid behov.
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3 Organisation och arbetsformer
Det kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet som tillika är ledamot i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser också en representant från
oppositionen till ledamot i rådet. Dessa utses per mandatperiod. Vice
ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av
organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.
Rådet tillsätter en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och
föreslå dagordning till rådets sammanträden. I beredningsgruppen ska
ordförande, vice ordförande, oppositionens representant från
kommunstyrelsen, ytterligare en representant från organisationerna samt
kommunens tillgänglighetssamordnare ingå.
Tillgänglighetssamordnaren är ständig sekreterare i rådet och
beredningsgruppen. Beredningsgruppen träffas två veckor före ordinarie
sammanträde.
Rådet ska sammanträda fyra till sex gånger per år. En årsplan med datum för
planerade sammanträden ska upprättas. Ett av dessa sammanträden ska
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Rådet ska erbjudas
utbildning inom sitt verksamhetsområde.
Ett extra sammanträde ska hållas om ordförande, beredningsgrupp eller mer
än hälften av rådets ledamöter begär det.
Kallelse med dagordning ska utsändas senast en vecka före sammanträdet.
Justerat protokoll ska diarieföras och tillsändas rådets medlemmar samt
handikapporganisationerna. Protokollet ska justeras av en representant från
en av organisationerna som ingår i rådet.
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4 Ekonomi
Till organisationernas representanter i tillgänglighetsrådet utgår
reseersättning enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt.
Organisationer som ingår i tillgänglighetsrådet erhåller årlig
schablonersättning.
Rådet har en egen budget som fastställs av kommunstyrelsen. Budgeten ska
användas för utbildning för rådet och till att genomföra evenemang som
stärker rådets arbete och utvecklar den lokala demokratin

